Den 18. juli 2018 kl. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen.
Kredsdommerkandidat Pia Hjort Andersen behandlede sagen.
[…] og […] var domsmænd.
[…] var tolk.

Rettens nr. 317/2018
Politiets nr. 5509-97364-00001-14
Anklagemyndigheden
mod
T/U
cpr-nummer […]

[…]
T forklarede på grønlandsk blandt andet at:
Udtalelsen fra Herstedvester som blev dokumenteret i dag, slutter med 'at det ikke har været muligt
at få tolkebistand til T så han kunne partshøres omkring udtalelsen', T oplyser at han ikke hørt
udtalelsen før i dag til retsmødet.
T ved ikke rigtigt hvordan han skal forholde sig til udtalelsen.
T oplyser at han stadig er på afdeling L, men at han i dag skal flytte til en anden afdeling, afdeling
K.
T skal flytte tilbage til afdeling K, fordi personalet på Herstedvester ikke opfører sig ordenligt over
for nogen af de indsatte, og T udnytter det til at flytte til en anden afdeling.
T beholder sit arbejde selvom han flytter til afdeling K, T arbejder nu med VVS folk. Der startede
han i april måned 2018.
T har haft 2 udgange fra Herstedvester, den 3. udgang får han i september 2018. Udgangene har
været i januar og den anden i april 2018.
Udgangene er gået fint og uden problemer. Der har været 2 ledsagere med på udgangene.
T skal ud i september måned i forbindelse med familiebesøg, hvor de skal køre bus sammen med en
X1 som er i familie med Ts far, X1 bor til dagligt i Kangaatsiaq.
T er i dag stadig ikke påbegyndt kønsdrifthæmmende medicin.
Af behandling har T kun sine psykolog samtaler.
Grunden til at T ikke får medicin endnu, er fordi psykologen mener at T er begyndt at være åben
omkring sig selv i deres samtaler. T snakker med psykologen om sin barndom, opvækst og hvordan
han har haft det.
T forklarer at han selv mener at han er halvvejs i sit forløb med at fortælle om sit liv til sin
psykolog.
T taler med sin psykolog hver 14. dag, men hans psykolog skal stoppe så han har ikke nogen
samtaler indtil august måned.
T har aldrig været misbruger af hash eller alkohol, så det har han ingen problemer med.
Hvis T blev prøveløsladt i dag, så ville han tage hen til sin storesøster da hun har tilbudt ham
arbejde. Hans storesøster bor i Tasiilaq.
T kan bo hos sin søster i Tasiilaq, han er skrevet op til en bolig, men han kan bo hos sin søster hvis
han bliver prøveløsladt.

T kunne være dag og nat renovationsarbejder i Tasiilaq.
Ts søster er selvstændig i Tasiilaq med renovation, og derfor mener T at han kunne få arbejde hos
dem.
Hvis T bliver prøveløsladt, så vil han følge vilkår fremsat af Kriminalforsorgen. Det indebærer også
psykologsamtaler, T er åben for alt som kan hjælpe ham, han vil gerne samarbejde omkring en evt.
prøveløsladelse.
T har talt med sin forsvarer inden retsmødet startede, og før dagens retsmøde har de hilst på
hinanden.
Ts samtaler med sin psykolog som han mener er nået halvvejs, begrunder med at han er ikke
længere er tilbageholdende i at fortælle om sig selv.
T kan i dag fortælle åbent omkring sig selv, sine problemer og sin barndom. T taler åbent for at gøre
noget godt for sig selv, han er glad for at han er nået dertil i dag.
Ts liv føles som om det er blevet lettere efter han har åbnet sig op.
At der ikke er udformet et egnet behandlingsforløb, uddyber T med at psykologen mener at han
klarer sig godt, og at personalet i anstalten så gør modstand mod dette.
T mener ikke at man kan kende en person via et papir. T mener at fremgangsmåden ikke er god, da
man ikke kan lære en person at kende ud fra kun et papir.
T arbejder ved VVS og skal flytte til afdeling K, T har ikke noget i mod sit nuværende arbejde.
[…]

Sagen sluttet.
Retten hævet kl. 10.50
Pia Hjort Andersen
Kredsdommerkandidat

